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Oppfølgende koronainformasjonen har kommet på 
mail

Spørsmål på Chat til Kari Øverby besvares etter presentasjonen
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Dekanatets  årsrapport  2021

Viktigste fokus 2021

• Covid

• Internt

• Nå måltallene

• Forbedre forskningsstøtte

• Effektivisere klinikkdrift

• Spesialistutdanningen

• Samarbeid 

• Bergen og Tromsø

• ROKer

• Circle U universiteter

• Politisk fokus på oral helse



Dekanatets  årsrapport  2021

• bevare OD som et eget fakultet

• evaluere og implementere et nytt pasientjournalsystem

• ha en velfungerende spesialistutdanning innenfor alle spesialistdisipliner 

• bidra med individuell støtte slik at alle ODs forskere, 

veiledere, PhD kandidater og postdoktorer kan nå sine måltall

• kombinere fornyelse, besparelser og samtidig fremme kvalitet og 

arbeidsmiljø

Prosesser  fra vårt valgprogram:



2021 fra dekanatet

Prosesser vi må jobbe enda mer med  i 2022: 

•utnytte potensialet for samhandling og samarbeid mellom

• IKO og IOB

• tannlege-, tannpleier og spesialistutdanning

• administrasjoner, klinikker og fagavdelinger

•tilrettelegge for gode og effektive pasientløp for student- og pasienttilfredshet

•revidere timeplaner med fokus på 

• økt tid til selvstudium og til klinisk trening

• arbeidslivsrelevans

• effektiv, ikke overlappende undervisning

•målrettede incentiver for å støtte forskning

•tilby kurs for kompetanseoppbygging for alle yrkesgrupper jevnlig 
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Koronaåret 2021

•Bilde fra Triage
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Koronaåret 2021

Vaksinering av 

studenter og ansatte
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Fra munnbind – ikke munnbind – til munnbind
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Vi fikk uteksaminert alle 
–
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– fra vitnemålsutdelingen i juni



Forskning 2021

• 10 disputaser avholdt i 2021 

• ‘Prosjektkonkurranse’ om 4 PhD stillinger

• Forbedret forskerstøtte 

• Ekstern finansiering: Mange søknader sendt, 

noen gav gledelig uttelling (INTPART, DIRE, 

SPARK, EEA, ITI, NFR)

• Sjekk Cristin registrerte publikasjoner! Deadline 

31/1-2022

• Ansattutveksling (Erasmus+, Circle U etc.) 
https://www.uio.no/for-ansatte/kompetanse/enhet/od/odfak/Ansattutveksling.html
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Studier 2021

•Undervisningen
• preget av akutte forandringer

•Eksamen
• digitale, praktisk

•Ekstern praksis
• utvidet i 2021

•Måltall – redusere frafallet

•Studentstillinger – sjekk e-post

•Semesterstart tirsdag 4. januar 2022
• pasientbehandling onsdag 5. januar 2022
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Spesialistutdanning 2021

•Undervisningen er gjennomført etter 

planen

•Opptak for H22 pågår – totalt 63 søkere
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Fakultetet

• Elektronisk timebestilling –

prøveprosjekt

• Tannhelse er satt på den 

politiske agendaen i 2021

• Vi hadde et politisk valgmøte på 

fakultetet 
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Seminar for fagpersoner som har gått / går av med pensjon
– de fleste  fortsetter heldigvis som emeriti 

Bilde av forelesere og deltagere

Emeritus seminar 13.10 •Kari Birkeland

•Anne Skaare

•Anne Merete Aas

•Lasse Skoglund

•Sigrid Kvaal

•Morten Rykke

•Elin Giertsen

•Hans Preus
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Forskningsdagene:
Litteraturhuset

Arrangement i forbindelse med 

Forskningsdagene 2021

Tema: Hvordan oppleves det for et 

menneske å komme fra konflikt til et 

fredfylt land?

Med bl annet:

Nora Sveaas, Ann Catrin Høivik, 

Helena M. Strandli Schmidt og Hans 

Kristian Strandstuen Rustad 
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Utsatt
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Her er vårt planlagte bygg

Nybygget står på første
plass på UiO’s liste



Budsjett 2022
- mange motbakker, men i havn

LYSPUNKTER

•Pasientinntektene høyere enn planlagt

•Måltallet på 10 disputaser i 2021 ble nådd

•Fra UiO sentralt- vi fikk kompensasjon for reduserte pasientinntekter- og økte 

utgifter

•Vi er i konstruktiv dialog med MED om kostnader ved fellesundervisning

•Mere forutsigbarhet i finansiering av spesialistutdanningen

•Økning i budsjett for nødvendige  investeringer
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Ny fakultetsdirektør – vi takker snart av Johannes

Karen Marie Ulshagen begynner 1. februar                           Johannes Falk Paulsen går da  tilbake til UiO sentralt
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Odontologisk bibliotek ble pusset opp i sommer
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Julepakker – og priser til slutt….
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Litt lengre velfortjent juleferie
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2021

Mandag 3.1  Vi holder stengt mandag

Tirsdag 4. 1  Semesterstart, 

oppstart teoretisk undervisning 

Onsdag 5.1  Første timebestillinger, klinikk



Julegave fra Eiendomsavdelingen – nye møbler i kantine
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– og venterom

Installeres i løpet av juleferien/ første uke i januar 
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Utdeling av Arbeidsmiljøprisen

Det ble invitert til å  foreslå kandidater 

Fakultetsledelsen ba så arbeidsmiljøutvalget (OD- LAMU)

om å innstille blant de foreslåtte kandidatene

Arbeidsutvalgets begrunnelse
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Gratulerer, Bardha Aliji!

Klinikk avd. leder på Kjeveort.
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Tusen takk for den flotte innsatsen –
og en riktig velfortjent, god juleferie alle!
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